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165. 
Џа основу члана 33. став I. Закона о мерним једини-

цама и мерилима („Службени лист СФРЈ", бр. 9/84, 59/86, 
20/89 и 9/90), директор Савезног завода за мере и драгоце-
не метале прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О МЕТРОЛОШКИМ УСЛОВИМА ЗА МЕХАНИЧКЕ 
МЕРНЕ САТОВЕ СА ЗАКРЕТНИМ М Е Р Н И М ПИП-

К О М СА ПОДЕЉКОМ СКАЛЕ ОД 0,01 ram И Л И 
0,002 min 

Чл,ан I. 
Овим правилником прописују се метролошки услови 

које морају испуњавати механички мерни сатови са за-
ветним мерним пипком са поделим скале од 0,01 mm 
или 0,002 mrn (у даљем тексту: мерни сатови). 

Метролошки услови из става I. овог правилника оз-
начавају се скраћено ознаком MUS.D9/4. 

Члан 2. 
Под мерним сатом, у смислу овог правилника, подра-

зумева се мерило дужине са мерним пипком у облику по-
луге која се може угаоно покретати од нултог у два међу-
собно супротна смера. Скретање мерног пипка преноси се 
преко механичког система на покретну казаљку. Осовина 
мерног пипка окреће се у смеру деловања мерне силе или 
у супротном смеру, на кугличним лежајевима, од којих је 
један причвршћен, a други се може подешавати (скица 
бр. l). , 

Члан 3. 
Мерни сат користи се за мерење одструпања од обли-

ка и димензија предмета методом упоређиван^. 

Члан 4. 
Наведени изрази, у смислу овог правилника, имају 

следећа значења: 
1) грешка показивања мерног сата, Ru, јесте збир ап-

солутних вредности највећег позитивног и највећег нега-
тивног одступања очитане вредности од мерене вредности 
на целом мсрном опсегу и при скретању мерног пипка у 
смеру супротном од деловања мерне силе (скица бр. 2)'; 

2) грешка показивања мерног сата на делу мерног оп-
сега, Р, јесте збир апсолутних вредности највећег позитив-
ног и највећег негативног одступања очитане вредности 
од мерене вредности на делу мерног опсега од подеока 
мерне скале при скретању мерног пипка у супротнрм сме-
ру од деловања мерне силе (скица бр. З); 

3) укупна грешка мерног сата, Р јесте збир апсолут-
них вредности највећег позитивног и највећег негативног 
одступања очитане вредности од мерене-вредности при 
скретању мерног пипка у смеру деловања мерне силе или 
у супротном смеру од деловања мерене силе. Укупна 
грешка обухвата и грешку реверзибилности (скица бр. .2); 

4) грешка реверзибилности мерног сата, Р, јесте раз-
лика у показивању мерног сата исте мерене вел!ичине при 
кртању мерног пипка у супротним смеровима (скица бр. 
2); 

5) поновљивост показивања мерног сата, П јесте осо-
бина што мањег расипања очитаних вредности добијених 
при више мерења исте мерене величине, унутар мерног 
опсега, при истом смеру кретања мерног елемента. 

Члан 5. 
Границе дозвољених грешака и поновљивост покази-

вања мерног сата не смеју имати веће вредности од вред-
ности датих у следећој табели: 

Вредност подељка скале Ru Rd R D P 
rom um um um um um 

0,01 IO 5 13 3 3 

0,002 3 2 4 2 1,5 

Члан 6. 
Вредност мерне силе за било који положај мерног 

елемента не сме бити већа од 0,8 N . 
Вредности највеће и најмање силе на целом мерном 

опсегу не смеју бити веће од вредности из става I. овог 
члана. При промени смера кретања мерног пипка, разлика 
тих вредности не сме бити већа од 0,15 N. 

При промени смера деловања силе у произвољној 
тачки мерног опсега, грешка реверзибилности не сме бити 
већа од O,l N. 

Члан 7. 
Референтни услови за које су прописане границе до-

звољених грешака и поновљивост показивања мерног сата 
су: 

1) температура 20 0С; 
2) оса мерног пипка управна на правац мерења; 
3) релативна влажност 50%. 

Члан 8. 
Мерни сат састоји се из следећих делова (скица бр. l ) : 
1) кућишта са страницама у облику „ластиног репа"; 
2) мерног пипка са лоптасти.м завршетком; 
3) бројчаника са мерном скалом; 
4) казаљке; 
5) преносног механизма; 
6) кугличних лежајева на којима лежи мерни пипак. 

Члан 9. 
У току мерења, лоптасти завршетак на мерном пипку 

мора бити у непосредном додиру са мерном површином. 
Лоптасте завршетак на мерном пинку мора бити из-

рађен од Тврдог метала или другог погодног материјала 
отпорног на хабање. 

j Члан IO. 
Бројчаник са мерном скалом мора имати способност 

ротационог кретања тако да се казаљка може поклопити 
са нуЈЈ том цртом поделе скале. 

Дужина недељка на мерној скали бројчаника не сме 
бити мања од i nim. 



Страна 238 - Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Срела, 27. фебруар 1991. 

Ч л а н и . 
Прте поделе на мерној скали морају имати оштре 

ивице, ла би се јасно издвајала од подлоге /и морају бити 
праве, једнаке ширине и постављене радијално и цент рип-
не у односу на осу кретања казаљке. 

Ш?!рина црта поделе на мерној скали мора износити 
10% дужине подеока, a одступање ширине појединих црта 
од средње ширине свих црта поделе не сме, бити веће од 
±0,02 дужине подељка. 

Члан 12. 
Казаљка мора имати исту ширину као и црте поделе. 
Врх казаљке мора се кретати у средњој трећини виси-

не најкраћих мерних црта поделе. 

Члан !З. 
Натписи и ознаке на мерном сату морају бити испи-

сани на једном од језика и писама народа, односно народ-
ности Југославије. 

Члан 14. 

На мерном сату морају бити исписани: 
v l ) фирма, односио назив или знак произвођача; 

2) ознака вредности !!одељка у облицима: 
— ji - G,ol т т ; — Il - 0,002 min или — ј ј -

2 џгл; 
3) серијски или идентифнкациони број. 

Члан 15/ 
Скице бр. l , 2 и 3 одштампане су уз овај правилник" и 

чине његов саставни део. 

Члан 16. 

"Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр.-0301-2819/90 
IO. јануара 1991. године 
Београд 

Кућишт 

Кугл, 
лежајИ' 

Мерни пипак 

Скица бр. I 

Скица бр. 3 

Директор Савезног завода 
за мере и драгоцене метале, 

Михаил Ежов, с. р. 

Казаљка 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
O-ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 95, 
СТАВ 2, ЗАКОНА О ИЗБОРУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
И ДРУГИХ ОРГАНА У ОРГАНИЗАЦИЈАМА УДРУЖЕ-

НОГ РАДА 
1. Уставни суд Југославије, поводом иницијативе 

Дарл инг Фрелихс - Радељак из Пуле, решењем У број 
243/S7 од 25. новембра Л987. године, покренуо је поступак 
за оцењивање уставности одредбе члана 95. став 2. Закона 
о избору органа управљања и других органа у организаци-
јама удруженог рада („Народне ,новине - Службени лист 
СР Хрватске", број 18/79). 

Уставни суд Југославије је нашао да је потребно оце-
нити уставност оспорене одредбе Закона због тога !уто се 
тим одредбама прописује да је.конкурсна комисија за име-
новање инокосног пословодни органа у свим основним 
организацијама удруженог рада састављена од представ-
ника организације удруженог рада и представника синди-
ката и ако је одредбом члана 104. став 2. Устава СФРЈ (ко-
ја је престала да важи) такав састав конкурсне комисије 
био утврђен само у основним организацијама удруженог 
рада одређеним законом, 

2. Оспореном одре!дбом члана 95. став 2. Закона о из-
бору органа управљања и других органа у организацијама 
удруженог рада прописано је да се конкурсна комисија за 
именовање инокосног пословодног органа организације 
удруженог рада састоји од представника организације уд-
руженог рата и представника синдиката. 

. 3. Одредбом тачке 5. став I. Амандмана XXIV на Ус-
тав СФРЈ (замењен став 2. члана 104. Устава СФРЈ) ут-
врђено је ,да се пословодни орган у организацији уд-
руженог рада именује на основу јавног конкурса. 

Уставни суд Југославије, полазећи од наведене одред-
бе Устава СФРЈ, сматра да се Уставом СФРЈ не утврђује 
састав конкурсне комисије за именовање директора, од-
носно председника и чланова пословодног одбора у opra-
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низацијама удруженог рада. Имајући у.виду да се посло-
водни орган у организацији удруженог рада именује на 
основу јавног конкурса, произлази да организација уд-
руженог рада са.мостално, самоуправним општим акзом, 
уређује камин и поступак именовања пословодног органа. 
Зато се по схватању Уставног суда Југославије, законом 
није могао уредити састав конкурсне комисије. 

Будући да је оспореном одредбом одређено да састав 
конкурсне комисије за именовање пословодно!" органа у 
организацији удруженог рада сачињавају и представници 
синдиката, Уставни суд Југославије оценио је да је та од-
редба Закона несагласна са Уставом СФРЈ. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тачка Г. Устава СФРЈ и чл. 35. и 36. Пословника Устав-
ног суда Југославије, на седници одржаној l i . јула 1990. 
године, донео је 

О д л у к у 

1. Утврђује се да је одредба члана 95. став 2. Закона о 
избору органа управљања и других orana у организација-
ма удруженог рада („Народне новине - Службени лист СР 
Хрватске", број 18/79) несагласна са Уставом СФРЈ. 

2. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу 
СФРЈ", и у „Народним новинама Републике Хрватске". 

3. Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у сас-
таву: председник Милован Бузаџић и суаде - Хрвоје Ба-
чић, Божидар Булатовић, мр Крсте Чаловски, др Омер 
Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетар Кода, 
Димне Козарев, Вељко Марковић, Радко Мочизник, Ду-
шан Ружић и Милосав Стијовић. 

У-број 243/87 
11, јула i990. године 

Председник 
Уставног суда Југославије, 

Милован Бузаџић, с, р. 

ОДЛИКОВАЊА 

У К А З 
7 ПРЕДСЕДНИШТВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 
- на основу члана 315. тачка 8. Устава Социјалистич-

ке Федеративне Републике Југославије, одлучује да се' 

о д л и к у ј у : 

И з С Р Б о с н е и Х е р н е г о в и не 

- поводом четрдесетогодиulњице постојања, a за за-
слуге v. успехе постигнуте у раду од значаја за привредни 
напредак земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА-СРЕБРНОМ 
- ЗВЕЗДОМ 

РО „Југоинспект" - Сарајево; 

И з С Р Х р в а т с к е 

- поводом гридесетпетогодишњице постојања, a за" 
нарочите заслуге и успехе постигнуте у раду од значаја за 
привредни напредак земље, 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

Пословна заједница „Интра" - Загреб; 

- поводом двестогодишњице постојања, a за нарочи-
те заслуге и успехе постигнуте у основном образовању и 
васпитању младих генерација у духу братства и јединства 

1 наших народа и народности, као и за допринос ширењу 
просвете и културе 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБРНИМ 
ВЕНЦЕМ 

Основна школа „Седам секретара СКОЈ-a", ООУР 
,,Братство и.јединство" - Осијек; 

И з С Р М а к е д о н и ј е ^ 

- поводом четрдесетогодишњице постојања, a за на-
рочите заслуге и успехе постигнуте v развијању и унзпре-
ђ ива њу сајамске делатности, као и за допринос популари-
сању привредних и техничких достигнућа 

ОРДЕНОМ РАДА СА З Л А Т Н И М ВЕНЦЕМ . 

РО Скопс?ки сајам - Скопље; 

- поводом четрдесетогодиизњице постојања, a за на-
рочите заслуге и успехе постигнуте у заштити, професж?-
налној рехаоилитацији, васпитању и( образовању деце ош-
тећеног слуха , 

Завод за рехаби литанију деце'оштећеног слуха „Кочо 
Рацин" - Битољ; 

И з Р е п у б л и к е С л о в е н и ј е 

- поводом стогодишњи^ постојања, a за нарочите 
заслуге и успехе постигнуте у неговању хорског певања, 
као и за допринос развијању музичког и културно-забаз-
ног живота 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

^Певачко друштво „Звон" - Шмартно при Литији ; ; 

- за заслуге у развијању и унапређивању музеолошки 
делатности, као и за допринос ширењу просвете и културе 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Л описи музеј - Шкофја Лока; 

- поводом четрдесетогодишњице постојања, a за за-
слуге и успехе постигнуте у раду од значаја за привредни 
напредак земље -

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ В Е Н Ц Е М 

Слрвенијалес РО Свеа, дрвна индустрија Загорје - За-
горје об Сави; 

И з С Р С р б и ј е 

- поводом сто педесетогодишњице постојања, a за из-
ванредне заслуге и успехе постигнуте у образовању струч-
ног и научног кадра и развијању филолошких наука, чиме 
је учињен значајан допринос општем напретку земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА ЗЛАТНОМ 
ЗВЕЗДОМ ' 

Филолошки факултет Универзитета у Београду - Бе-
оград; 

- поводом стогодишњи^ постојања, a за нарочите 
заслуге и успехе постигнуте у основном образовању и вас-
питању младих генерација, као и за значајан допринос ши-

рењу просвете и културе 

,- - ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ ' 
ЗРАЦИМА 

Основна школа „Вожд Карађорђе" - Ниш; 

- за нарочите заслуге и успехе постигнуте у каучноис-
траживачком раду у области хемијских, металуршка и 
теХнолошких наука, чиме је учињен значајан допринос 
привредном напретку земље 
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РО Институт за хемију, технологија и металург ију -
Београд; 

- поводом четрдесетогодишњице постојања, a за на-
рочите заслуге у здравственој заштити становништва и 
стручном оспособљавања/ медицинског кадра, као и за до-
принос унапређивању здравствене службе 

СОУР „Клинички центар - Ниш" РО Уролошка кли-
ника - Ниш; t 

- поводом двадесетпетогодишњице постојања, a за 
нарочите заслуге и успехе постигнуте у раду од значаја за 
привредни напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Радна организација „Аероинжењеринг" - Нови Беог-

рад; 

- за заслуге и успехе постигнуте у раду од значаја за 
привредни напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 
КРО „Медиана" - ООУР за уређење и одржавање 

улица и саобраћајница „Нискоградња" - Ниш; ^ 

И з С А П В о ј в о д и н е 

- поводом сто седамдесетогодишњице постојања, a 
за нарочите заслуге и успехе постигнуте у основном обра-
зовању и васпитању младих генерација у духу братства и 
јединства наших народа и народности, као и за допринос 
ширењу просвете и културе 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБРНИМ 
ВЕНЦЕМ 

Основна школа „Глигорије Попов" - Руско село, Ки-
кинда ; 

- поводом тридесетогодишњице постојања, a за наро-
чите заслуге и успехе постигнуте у развијању и унапређи-
вању урбанистичке делатности и допринос привредном 
напретку земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Завод за урбанизам Војводине ^ Нови Сад; 

- поводом четрдесетогодишњице постојања, a за за-
слуге и успехе постигнуте у раду од значаја за привредни 
напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 
СОУР „Инос" - Београд, Радна организација „Мета-

лопромет" - Кула. 
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